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اص!صش!ؤلرلؤ!الر

اللهادية،بعريزكهأدركللقد...والآللهةوا)علماءالىءرافينويسأل..نعرفهقدنفسهواشيل...نعرفهآشيلوتر"اللعرقوب"

.القوةهيالمعرفةانمن،يدركوهلمما،الميعرء-لمونءلمك..الابطالشيطان،اللقديمةالاغريقيةاذةالاليفيانه

حققهالذيالنرهدا،للعدوالقويالوقفأسب،بعض4والخلودنهرفيفغطسته،طفلوهورجليهمنالآ!ةحملتهالذي

مسصح4ات،6791و5691و7(91سنةعشرربئفيمتض!لي،تزلاثااًلعدوانمرمئهقاسواطروادةحصسارفيأعدا؟ه..إموتفلن

واللفكريارعرفيتمزفهوعلى،اللداخلهةومشاكلهمنناقضاتهعلىبذاـكلآلفبا؟كنفلمالنضمالوأما،ءنهطيشىفكالتسها،!مأما،!قوالر

صهيونيقدرفييذيبه،كلذلنيطويالنصرفاذا،التاريخيواللغوياما!افيوالراسخببنالعراقينيسمألواأنلاعدائهوخطر..شيئامنه

التوسعمنوالمزيد،اللقوةمنالمزيد،اللتماسكمنازيداهو:واحدأمسكتاخهرافيغطسعتهحينالالهةانفأنبموا؟يفعلون"اذاوالآللهة

.وارهـد،اناذنهنالث..اللخلودماءهناكيرمسسهفلماللعرقوبمنقدمء"عندبه

صهيوني!ةروايةمنأستعيرهاالعدوصورةفيالانطلاقنقطةانيسددأنمن"؟ريس))البطلخصمهعلىأسهلكانوءا..مقتله

،تعرفونالذيدايانموشي...القبيلذلكزعماءمن،روافي"ومن..الاسطورةوجندلث..الو"رذلكالىالمسمومسهمه

كان..ابوهاكانواذا،الادبحرفةأدركتالا،دايانيعيل:ابنةلهسيظلوللعله-الزأماواللذيبعدينقضلمالذيحزيرانرعد

منولكنها،أيضاأثارهعلىق!ي،وأثرياوعسريامزادعالللصهيونيةة!أةانتصب،العر؟براللض!ميرفي،"ثب!بر"جبل،لايرزح-طويلا

هـنبخترالانولها..الآباءقيمفييشكبدأاللذيا!ثالثجيل51اردولالهةتحميهاللذيالشيطان،اشيلشبحالعربيالشرقهذافيلم

اربعمندءسدرتالتي"للخائلإنطوبى"الثانيةيوايتهافي.رواية.(دللكيحسبانالمل!العقلأعيد)؟ةفششصبهلاً..الكبرى

اللصهببوني،ا!اجر،عفريعائلةخلالمن(يحيل).نروي،سنواتفبللنايزينانكاناهماالسياسةودجل،فحسبالسياسيةالطفولة

فياللقائمالصهيونيللتكوينالخلفيةالصورة،المستعمراتاحدىفيمائدةفىننتهبسوفاللذيالشلووانه،موجودغيرات"حزيران

الابيتصدىاذ.يروىمابعضالروايةوفي.اليومالمحعلةالارضكالماردص،رجاالعدووتعملقالاشعارانهارتفلما...للينةهينةشهية

اللفتىلابنه،الارضمستعمر،اللحديثالصهيونييمثلاللذيعفريلمدنافي...والاشلاءاللجثثفوقويقهقهيعربد،الصيادقمقممن

عتيق،يهـوديبتأئيرللصلاةالبخيسعلىيترددانهعرفءوقدنمرودالشعوب..الهـتجبكالكرامةمزقيوعلى،المحتلةوالهضثبواللصحارى

بدلاكانروسيافيكناحيناللقديرمفي:ثورةفيلابنهعفريفيقولسائلةتتلفتأخدتالتيهي،اللبصرتزيعاقياللطمةرعموحدها

للديناأصبحفقدالآنأما.اللدينعلىوالمخافظة،الضلموداطاعةمنالعرقوبوعن،أشيلوتروعنآشيلعنوالآلهةوالعلماءالعرافين

هـنأكثرأكنفلمانااما،اسرائيليالانانت،الارض:اهمشيء؟4حربوكيف؟قواهأبعادوما؟اللعدوهذاما..المقتلهواللذي

اهنجئت-ينبدلتهوقدموتلاسميكانروسيافي.يهوديووعداوحرقةللهفةعينكلفيشكلبأللفمكتوبةالاسئلةهذه

متاعمنبييتعلقماكلهنساكتركتللقد.عبرياسمواتخذتعلىيقوم،عدوكأعرف:اللصعبالشطرهذاانواعرف.بالنضال

،خصبالارضهوالجديدالربهذا،جديدارباهناووجدتوأقارباللحدذلكعلىيقوم،فدهلدعوةاوبينللعموالدعايةبينالصراط

الارضترابمنعفريويتناول؟بهذاتشعرالمست،اللبرتقالزهرهومنمارجالىينتهيأنأو،واللثرالنقمةبركانيفجرأنبينالحرج

عليه،أقبض،التراًبهذاامسك:يقولوالمبيكففيبمكبهاحفنةالواقعلا،يصدقلانمسوق،الانسانلانه،والانسان.مهيناللثس

الوحيد.ربكهوهذا،بذوقه،تحسسهبالدسويؤمناللعدوقوةعنالاذنيصملان،يصدفىانيريدماولكن

فيوالاخغىاللجذهـالاعمقعلىنافذةتفتحالكافرةالفقرةهذه...بهذاالعربويتهمون.لعدواعليهيكونأنيتمنىبما

شغتالتياللغورنقطةالمكوننسيجهفبمنفضح،الصهيونيالفكرحربحول"للبقاءاًسرائيلنضال"كتابصاحبفانلونو

جمترفغوريونرن.الاخيردايانحتىالاولهرتزلمنذالصهاينةخطأنكودونماقبولالىالشديدالميليميلوناللعرب):يقولحزيران

فاليهود،اليهوديالدينليساليهودلربطماانيعترف.بهذا."بهالايرملنيريدونلماالنقدياننحلهـيلالغاءوالىيس!معوه

واحد،عرقمنلليسوافهم،العرقوليس.أيضايهسودالملحدونوهبى91ع6عام"داًركجان"غرقالسفينةقصةذللكعلىمثلاويضرب

ر؟ياولكن،متحجرةللغةتكونوكادلونهايج!فهماللغةولليسبانالسيوفياتاللعربايمانوقصة،البحرفيجاديةالليومالىتزالما

..الميعادأرضالىاللعودة،"العودة"أهم؟..السوفياتوأين،اسرائيلضدمعهمالحربيدخلونسوف

قضاةملامحاليهود1عيونفيثيبتهتغطيهالذيالعجوزويضيفثم!كذلكانسانكل..يفترونماكذب؟..يؤمنونحقاا)عرباللعرب

معينةبارضملتصقةوتكونتنشأتالنسعوبكل":الاوليناليهودفواطيسواللضلاللحذراهداتوزيعفيهىالاعالمربيالاعلاميسهمالم

ندباولهو،أرضذودينهوالليهوديالدينبينما...الليهودالا؟لناساعلىوشعارات

."..معينةأهـضذوهو،اللجموعهذهفيالحقي!قيةالسلامةاماراتأولأنعلى

لىءت!تدقصةالارضهذهالىتصلكيالصهيوئي!ةفعلتما"تواجالتيالصارمةالواقعيةوهو،تقفالذيالرائعالرفضءوق!

وهـال،تزحفهجرة:يضالسنةمائةتكنللمانسنةسبببنأعناق،الجراحوراًءماالاعماقحتىتفهملاناتوقهو..الدماربها

وضجيج،جهولعرننوضياعأستعماريوكلب،تعطىووعود،يجمع...الجراحرغم

ودم4بأعصارعاشهابعضكم،افىساةتعرفونبلىتعرفون..أفقبكلالمخرجءنالسليمةالعفويةطريقتهعلىيبحثاللشعبنجدهكذا

والامعاء،تنطلقفمااللطفلفمعلىاللقسجمدتهاالتيالصرخة.اهله001.المجهولذلمكالعموعن..الحقيقيالوعبم/عن..الصحيم
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الت!ركثم،بهاوالاحتفاط،اغتصابهانطاق،الارضنطاقفياع:تحجرالذيوالرعب،قهتزشجرةعلىاًللقنبلةرشقتهاالثكه!

علىويقوم.اليومالقائمالاسرائيلبمانواقعهذايقوم،امنهاللمزيد،لاءالاشياسيندير،الهولقبية،الابدالىالعجوزبوجهمستديرة

الجذوراعمق.نضربخطة:وعدوانخسفخطةكلاهماخطتيناساسونحلصلللتاريخندعهالتاريخهذا،للهـباالاجفانتحرقتزالماصور

تصررا-رىوخطة،اللغريباةراًبامنابتلاعهتم(الذيفيواصنلبهاذاتالىساة-باردة+كلونأنللحمىكانان-الجثينبرودةعلى

أرأيت.الغدلوجبة،نفسهالوقتفيواللنظرياتبالخططالاطماع...اللحدين

تبتلصهكيفسمينصيداوغزالعلىتقعجنالضخمةالبوااف!ىاللذيوالسسيماسيالاقتصاديالمشروعهذاانعد!اللجانبفيثمة

،وهدأ\،الافعوانيجسمهافيفيت!روالسرعةالمفاجأةعلىابتلاعابلى،أسطورةمنفيهمنطلقةلقرناهذامطلعفيا)صهيونجةبدأته

مفتوحتينفتظلانمحيناهااما،تتمث!لهريثماالوقتبعضتئاموتهدأحواليعلىيمتصدواقعالىتحولواللذي،فحسباسطورةمن

000؟للغدالاخراللصيدترقبفيالحجمفيانه.العربيسةالارضمنمربرعكيلومترألفخمسبن

.الارضفياللعمقيالتغلغلالهدهـهو:الاولىاللخطةفيعرر-!بماومببونشريدعربيملإونمنلاالاكباديمزق،الديموغرافي

اخصحتىالترابفيالقدمتثبيت،!هاقولليابهاالحميميالارتباطودائهو"نلهيعملبينما،ايضماعربيمليونمائةمنولكنمحكوم

،(آرتى!ا)و!لير/!ون،فق!ارضايريدونلاانهم،التراباغوار،ار!اللم!للادمنالا!لعلىبلدا67فياليهودمن"!ليوناعشرثلاثة

طنالو)الاخيرالتوفبخلق(اللدياسبورا=ا،ضفى)الغاءيريفون!طين..أرضفيءضهمحتفرواالذينالمليونونصفالمليونينللدعم

اليهويهودىلمو!طي!ر،كلليهورهماولتذىينتهيلحويلنا(لضائعيدونالموقدجمطفيشكمنةماالماديةضائحبالنيقاسانانماوالهزيمةالنصركانوادا

الىاليهوديةالهويةنقل:المتلأاملينالقطبينهذينفيينصبانماوايزمنركبهاثمونورداوبصترلبدأتا)ضيالصهيونيةالحركةان

.الارضهذهفيلالمقاللالليهودودمج،الارضنريد"..انتنمرتقدورابيندايانبجيلاخيراوانتهتغوريونوبن

.......اً....."الارضهذهنريد"الىتحولتثمالصايحةهيكانت"ارضا
اشعه،ميهاوالالعراسالارضشعه،الاشعةهذهخلالمن

الصهيونيللعدوانالمكوناللهيكليتكشف،الارصةوالا!أعارا!ةفييدء)ا!رااضحتثم..."الارضمنالمزيدنريد"صارتثم

.الانم!دلتتهطاخرىصيهحةوان..."لارضنااللطميعيةالحدود

وا!قوى،الد!اءومرأىالاعصابوعقدوالاخلاطسعجالمهوتفهمفقدنحناما.تحركوا،خطوةخطوة..الحيويب،لمدىمئادية

نجاحينتظرونبيمجثمرومليوعببهاثلائةلاا!مناثمةانمسى.الممهيونمةاللتجربةعليهكأبتومن..عليناكتبتخطىشعيناها..رجعناها،مشيناها

خمسسمنذرسمهقدالارضفيرلتاتارصهـصنياك!نان،وا!اطيرها،ضطهادملاحم،القديمالمبكىحائط..مشاهاخطى

...الدياسبورا""مننصبتالتياللهجرةخطوط،الصهيونيةممرةالمست

اللىد-يرسوف:قالهرتزلالاولالصهيوليدللكسنةوسبعينبنالملا/،واللفوهاتاللصناديق،متساحشراعكلءلىإ-وفاالى

بعورنغولإملكعةلطمنعيسعارلعمللعملشعهلهكذللحقنرالاسمتمرملعنركارض/قولميعا،ماج!ج51فيالفؤوس،لوحشياالغصب،الاخلال،الىليبومزار

...".هـح!وضصوهانماذللككل...وريدعلىوريدابالدماءالمجنوناللجند
اًلعملهذاحدودفما.اقتصاديمدىابعدالىاللعملتوسمع.....ا

تجعلهالتيالاسىهيما؟المحتلةالارضفييرزوبف؟ارص!يونياث!،ةو!اءكانالارضجوخ،لراباقلاك.واحدةقكرةللخدمة

الداخل؟"نالاسرائيليالمشروعهذاينظموىف؟ناححاارضبشب!لةتعهدتانمابريطافيان"قالوايرمن.جمعاء

اللرئيسور-.ضاروبراندسي."العربسكالهامن4خاليؤلسطين

.تروغالتيالواجهةانه،لاسرائيل،سيالسبالق!مكةركرر!حا!الودان!و4متالقصدبأنبلمفوروعدفسر،ويلسونالاميركي

:مسرحستارةيستخدمهااللحقيقياللمهيونيالعإ"وال*وزثرس.الصحراءالىيرحلواانالعربوعلىورظينفيانزية

دعديروضعلماللذيالدسشور-لهسلظةلااللذيالدولةرئيسوو-مانفإسطبنءنالعربالسكانباجلا!2،!اعامطاللبالاميركي

عضواواللعشرينالمائةذوالكأيست-عليهالاتفاقيستطيعونلالانهمحسسثاحدحسبما."المقنرحةالدولةتلكانشاءفيعارضوا

المباشرةالانتخابات-.الليهودمجصالاقدمالتاريخفيكانمابعدد.الاوجفيالاستعماريوالمد،كانوامهملةكمية،اللعرب

ادبعكلتجريوالتيالفرديالترشيحلاالحزبيةافائمةااساسعلى-11-92التقسيمقرارهو،لونيبقرارالارضنهبتموقد

11يحتلاللذياللقومياللدينيالليمينمن...والاحزاب.سنواتالاذنهـوالاولا!فراركان.8(91الارهابيبالاحتلالثم،7(91

الى.آغوداتوعمال،اسرائيلاغوداتوءمثلهالكنبمستفيمقعداالءسكريةوا!أةا-ضامفيالحقاصهيونيةايعطللمالذيالرسمي

مقعدا،31ولهـماوحيروتالاحرارحزبايرشكلهاللذياهـ!يونيا)ءمينايصأزودهـاوفى،دلميهودادضيةقا!دةاحتلالفيمقظيةالشرعغير

(مقعداعارذوالمابايحزبف!بركزالذيالاشتراكيالوسطالىثم-لرء!لا!الا!ل!لىاللمولي!ةالظحيةمنر-ميابهامحترفبخريطة

القدامىالح!مرجالمننعرفمنمعظموميهالاحزاباقوىوهوالت-1اررول،تلكمنلةدوا!متما...للدولةاقاعدةاتلكعلى

ف!الالمابايضذعمنغوريونبنشقهاللذياللحزبوبجانبه.والجربرنادوت!لث!راسرائلكاشتاذافيماالىتقسيملقرارصوتت

الاشةراكيالمابام:ايىساراحزاباللىزلم.رافيحزب:مقاعدعشرةاو،المساحة؟لمكاخذالليهودحقمنان!جدللملانهالدو!جم!الوسيط

همتقليدي!بنمنالشبوع-!نالماكيواخيرامقاطدالخمانيةذواليساريمصاالرةوفرومرةبالاحلالاغضصبتقداسرائيلكانتاذاف!يما

شنيهءوتنيهجماهـةهنشفينومن،حبيبي-فيلنرمايرجماءةذاومناولئككلعننتغلفيالناس...اسونياالمجمعلهاقرره

واف-واب..،احدعربيبينهمنواباربعةجميعاول!موميوق-مى؟اولئكلكليهـتماللدنيمامياحدأاًنقالالذي

..والشيوعيخاهـهماربعةمنهمفهئاكاللعربالنواببرلى...اللعرب.

هو"،الحكمصور!وراءثمة..ندءالشاسيالتكوينهذاالكشفمنلوعالملبدهياتاللعودةهذهتبدوالمصيريةالازماتفي

ع..ء.!اثتأنوااللخطرمنقريباوالمفاهيمالقيمبعضتبيتويبدو،المج!ول
اولمي-والالساسالافتصاديالتنظيم:ركالزثلاثثمه،شالاا

عي!فتنظمائللاالاقتصادىالض:ظمماما.المسكرىثكوينكم!لالارضاناكرر..بلى.الليومياللخبزاللحاحومنالمعجزةاخراجمن

......."........اعلنالذيالبيانقرأمنؤجكمهل،النصررهانوهي،القضيةهي

!تاميزاتابررومن،جاجبفيالرا)عرقةاقتصاداحيالايسصمولهغريبهكذاتبدأفيهالا،لىالكحة؟سةكأرنوعشراصدىءةذاسرائهلقبام

حبرةكلوينحدى!حتقر،اؤتهسادلةقاعدةبكليزدريانهالاقتصاد

فياقهصادمنما،قريداقتصادانهثم...عنليهمتعارف!نطقوكلتسعمنيتأللفانه"...الليهوديالشعب!د!اائيلارض))

رف!انهثم.والنتائجوالاهدافؤالموازينالتكوينفيب!4ا!رني،اللزعماء،الارضت-ك!نتتحدثفقظلا"خهاثلاث،فقرةعشرة

الالثترافيرأ!مانياقنصد،يحملهاللذىالعريضالالمخؤاكياإئوانستفيشغلهممااللبي!روقعوايناللذوالثلاثونالنمانيةاللصهيونيون

..وجموهاللذي"اللجديدالرب"...الارضحديثالامنهفقرةعشرة

-124اللصقحةعلىالتتمةس...اخيرا



ألتقد"-كأ،عاتوالقطا!دود"ر.ض..ذلثعندو"،تتحدث...ةاًىالارزتمر..هد"لفئراب
ءمورصهالالمحمصادىلكوي!هاالراًيىللعطيلالهلاحيهوص-3

وحدهـاا!يديولوجيةهدهانتعتقدواقريرقب،،اررءوفياللغربفي-13الء!"حه"/لىافب!اىمه-

المنطدرجالببهوديالتوطننوعكانواذا.اسرافيللوجودممبرراتكفي***

بعضاص،صنياالاس-تمهاراعطتقىءاهـداقهووكلواردهؤهـ!ظينفياخبصأوانه.الحرةالافتصادالنظاماما،للتصديرلصيقة،فيه

جعلقدمياريالاستاللع!ئدياننوجيهكاناذاًو،قي-اللبرشلجظ،لملأءجلاق!نصادبا-ولانموصىفيهوا!اصةا،ءصص!لصادباقةلليس

تحهـلمحةاللصظوجعلالاشترابهةا(خعمرؤالمس)شكلخذزالزراعةاس"ظائط"الالاي!الدربيالشرقفيلذياهذا،الاميركيالاحننكاري

هـلءختلفاخرتنظيمالاشتراكيةاللقشرةهذهؤوراءاللعمالياولبمابطق!عبيرهتيلاانه...البحروراءالا!يركيةللكراستاتشاذة

جيعتانالتوقيقيةبراعتهامنبلغالاش!لالءفا!ة،الالخلأفممابكثيراكثرالمعيشةمستوىفيارتفاعافئلاثمةلاافىلوفالاقتصاد

!ليالاسرائيالاورصادفيخذهالالبطراكياللطابع.معانطامفيضينالنقيمنعددةءشاريعفيجداضخمةتثميراتوثمة.القوءباللدخليرقبل

او!ملأنومن،الزراًع!ارضثدنبالمائة.9!نارماماووطاعانمنف!ه!ثميراتوثمة،الكبرىاللدولاشباهشمادزهالوبهاتةوءكثيرة

والاببةةالل!ءالكفايةذاتالمسةورمراتاساسعلىربئوملزراعياالا!صطدييقس!ورطو....ننفذذللكومعابدااقتمصلمدبرلةفيرمتنماريع

مستعمرة065مناكثرمستعمرة.69ايحوارودهايبلغواكبااقىقدمةمحدودغهراقتصاد!،،تقفلااسرائيلول*ن..المغا*رةامامور-دوها

العملاساسغلىتقوممستعمرأتاًنها.8(!اعامبعدانشئتمنهاولااسرانيلحدودضمنيهملولاهذهلاسرائيليخططلاانه،برها

الموشاؤط(،)تعاونيا!اسعلىقائماء:هاكانءا،لاتسسانياالاس!مةلأللاووة،ل،الموافيفيوالازتاجالعملعلىيعتمدو،اسرائيلبموارديرتبط

فياشتراكيةلواءفهو(الكيبويز)شبوعيجماعياساسءلىكانو!أالالوفءئاتاروةصاصوالستيعابالىباستمراريهدفانه...تفرده

المست!لمراتهذهانعنباللطبعتتحدثلاا)!هيونيةلكن...أتظ*ماعشرينفبمالما-و.ينحوالىاستوعب)سنواتمدىفياليهودمن

الريف،يسكنونلااسرائلسكانمنباا،ئة4،88وانؤةص!أديا/1خاسرةرومكئدجعلتسايحاقوىعلىويعمل(سئةكلاللفمئةدمعدل،سنة

،-ذهوان،!،مبالمائة6،11مناكثرالمستعمراتفيثمةفليس.وا)جغرافيوالماديالبشريمداهااضعافاللعدوانيةاسرائءلطاقة

الاسترازءجيةالراكرفيموزعةجنودثكناتسوىلليستالمستعمرات-ء-اديالاقتوالتطورالتثميةهـ!مقداراوسعالىيلمحكما

"حاولةسوى،الاستممارتثبتمساميرسوىلليست،والدفاعي"انلىااللصهيونيالمشربرعيريد،ذلككلن5واهم...الاجت!ماءي

الايديولوجبونبصتن!(تيزمالخالو)قبضةلدىالوطنفرةلايجادذلن..جدارابج...رابجاقتصاديقنروعانهالنهايةفياثثت

تقولولا.التجربةمشروعوانجاحالنطريةلاثباتاللصهيونيون.الوحيداسرائيلوجودمبرر

ولكنهم..دولاراللف15كافهايهوديمزارعكلاناخيراالصهيونيةنجرنلمهامتيعابالا!مشاكل:هيبهتستأثرالتيالاهتمامات

وقبضةالانتاجلابالارضوالصلةنفسهاالارضبذللكيشم!رونازما51المهمشماكل،اليهوديةوالوكالهـةالحكومةجهودتبتلعاننيالجدد

اخر:مظهرخلالمنالا!صنراكيةصفةاسرائيلوتحمل.القمحمنللدراسةتاهلشركةعليهاويحمل)ءطشماالاسرائييتزهقالتي

الرسملى-ةمناللحكوميالقطاعفحصة،ايعمالياللح!وميا،طهرهومشروعاحدها،كبرىيعمشالىصمسةعتمدو،لللتنفيذوميكوروث

ثلاثةانكما،بالمائة.6رلمغتحتىباستمرارتزايدتقدوالتثميراساسعلىاللبحرمياهتحليةمحاولاتواخرها،للنقبالاردنل.نحو

ا)دخلفينسبةاما،القطاعهنىافييرعملونالمستخدمبناخما!!الانتاجبةمشاكلثم.(اقىحدةاللولاياتمعبالتعاونالذرإةا!طاقة

اللىولكنالوبحالىيهدفلاقطاعوهو،بالمائة75قتبلغال!وكلباتضخموااريالتنالميزانفيالخطيرالئقعىلمواج!ةالضخمةالمرتفعة

ارةتروفيالشنقلوفيالرراعةفي،جهدويظهر،اللعامةالخدهاتكأدجاج-ىمحل!الحفاظاولئككلمنواهـمواخيرا،النقدفيالخطير

فحسب،ائحكومةيعنيلاهناالعامالقطاعلكنلصناعةافيثملمةالجمالع؟نيمسهواهافيلتبقىالاجنبيالمالءزاريبعلى:الذصبيالبيض

أللا1043،31(الهسننرروت)ءبئالعمالالنقابببةالجمعيةايضايعئيبلوتعويضاتواسلحةوقروضاتبرعاتبالمجانوتة!ب،تنقصفلاثوما

!بن!م...عضواللفوثمانمايةمليون1..8،تضمالتبالمؤسسةهذهحقفتقدالنواحيهذهفيواسرائيل..يبترونوورا..ومعونات

وكلالعمالكلهوالهستدروت...عضواللف.،حوانيألعربمنولقد.الاستغلالعيقريةمنولكنالعملعبقريةمنذللكصا،الاعجوبة

كثمارا.فه،اسى،منظماته،يهنواد،مستوصفاته،مكاتبه.معاالاحزاب:عواملثلاثةذلكعلىاعانها

هـذه..اسرائيلوراءمنواحدحبلفيجميطاالسكانتربط،اللصفرهـن8(91سنةينطلقللمالاسراليلميالافتصادان-ا

4الوبالى،الاخرىالخللفياتالىالمظاهرجاوزتان،الهستد.وتخلال!وداليمالمنجمعمااولاقوامهرأسماليد.وفيانطلمقولكنه

برهيوللكنهاالعمالنقابةلليستانهاعنتكشفت،للمدالجةالاخرهـنجمعماوثانيا،دولارمليون1ه.ةحواليوهوسنةخم!مين

لمصارفواوالمصانعالمستعمراتتستغلالتياءوالها.الاكبرالعمل،أوروبياللف.06منبشريةثروةوهمفلسطينفياليهودخيرات

لممالايرىلاوالصمينوالبناءوالمياهوالصيدال!حةوااللنقلوشركاتاروعقصمالمناللنازحبينالعربمناغتصبهماوذاكهذامنواهـم

للدعايةمخصصةالارباح،صهيونيسرتوزيعها،تفص!ئاادبابهامنالع،مةتبهـلغواللخدماتالرافقفيوحصةقوميودخلاقتصاديةوظرص

الاستثمارمنوللمزيدالداخليةايخدماتولتقدرم،لاسرائيلالدوليةلار.دو"لميار(4،6)استرلح!نيجنيهمليونوثلاثمائةاللفينالتقديرفي

تديرهالمستعمرات!اراضيمنبالمائة07حوانيفانوهكذا،والتوسع.2م3اللفعشرينتبلغمجانيةارضيةقاروةاخذاولئككلوبجانب

اكبرمن،بونيهسوليلوتذركة.للهستددوت(عوفديمهيفرات)الكثيروالتبرعاتالقروضمنايهاالاقتصادهذااضاف-2

علمىتزيدسنوقيبميزانيهالهستدروتتتبع،الدموليةالبناءشركاتوقد،المذءلمةالارؤامالخارجيةوالمعوناتالتعويضاتومن،الكثير

صشوكثهـاني(بانكهابوغيل)العمانيواًلبنك..دولارمليون02.عشرينالانحنىالتمويلمنعالمستوىفيبهاالاحتمفاظالصتطاع

فرعا،؟8لهان،الهستصروتاسستهانماالاهميةفيالراًئيلالقروضمناخذللقد.."النصبيالبيضدجاجةالانها،سنة

شركةبر71كوروشركة.ايضاوالشركاتالليئورعشراتعنهيتفرعوغديراتالتافلفرثا66!اصتىدولارءلميون065."جملغوالةبرعات

مصنعا33تملكواتي،والنسيجوالمعادنلمبوالصالثقيلةللصناعةملطون..71مباغالالمانيةالتعويضاتاءوالمن.واخذبهاالمعترف

شيكونوشركةالهستدروتهذهبيدالاساسيةاسهمهااسرائيلفيالاتفاقاتحسب-791عحتىيأخذوسوف("اركفلإون8،*)دولار

وشركات.للطمين(هاشنة)وللماءوميكوروث،للاسكان(سكن)(.دولارءلميون2،11ايماركمليونالف45)-6591سنةالاخيرة

.المستعمراتحاجاتلشراءمركريوهامشسبيرها.الداخليالنقلالافتصادءممودمدىخلالهامننفهم،مع:،هانفهمالارقامهذه

للخدمة(حقل)وحاقال،الزراعيةالمنتجاتولتمريفللضسويقو:وفاالمجم!وعفيتبلغانهاعرفناادا،الاقللمى9الانحتىالاسرائاكا

تفضحالتيالنافذةأنعلى.ا!صشدروتمؤسساتكلها...المزارعالميزانياتارقاممجموعيتجاوزلابينما،دولارمليونالفا؟حوالبم

للعلاقاتالحقيقيةالصفةوتكشفالهستدروتفيالاشتراكيالزيف0..6691حنى4891سذةمنذدولارمليون0059الاسرائيلية



فبماخرىاموراننظرلىلمفتوانما...ستا،الواقعفيالجامعاتالامثلةالاهـهانقدمو"لم:التالليةالحقائقهذههواللصهيونيةالأميوكية

النصفقرابة،الستاذا1891:مثلاالجامعاتهذهفي:اللعلميالميدانثهـنساتمنهيالاقتصاديةالمننتاريعلتمويلامبالشركة:المحدودة

ا،روبيةدضاعةكأالعل!اًلكتلةهذهمعظمولكن.الامالجامعةفيمنهـمولكنها،اسرائيلفيمئفردةاستثمارثمركةاكبروتعتبرالهستدروت

العلمميعةسرائيلامادةهمكي!ماويافيزيائياعالما(91بين.كلستوردةاقروضامنقدمتهماانعرفتانشدنهاتعرف،ايضاام!يركب4لثركة

11!وىةوردا،منهماسرائيلفييولدللم.الغرباءمن183ءددتمليوناا.عحواليوزاددولارمليون055حوالي6391عامتىبلغ

طبهيببمعدلطبيبالافسنةكه!حوالاسرائ!لفيكانواذافقطواحدأالنقل؟والبترولللاعمارشركة17عنهايتفرعو...6691تىاخرى

ثلثيمنؤاكثر.اعدادهمفيشيئاتنفقلمفانهاىبنخص؟..لكل...اللضهمان"والشكروالزيوتوالسمادالمصائدو(زيم)البحري

للتص!يرنفسهقتالوفيوجاهزون...مستوردونكلهمالاطباءهؤلاءءلميون.ععنالسنويةارباحهامتزيدالتالاقتصاديةفذسطينونتركة

...والعيافريقيا1الىوبعثاتكخبراءمثلضخمةشركةوعشروناحدىتتبعهااسرائيليةاميركيةثركةدولار

ياطالباللفيئعشرقراقي،اخرمثلا،الجامعاتتلكوفيللضمانوءايرلللب:لمءبونيهجلوسولانصئاءيةكورونشكة.الاولىذطث

دلداخمسينالىينتهـونولكنهم.السكانعددمنبالمائةابمعدل3،تشرورائهاهـ-نأشركةاهذهمعمشتركةؤلسممات5لها3والةأكلءن

ءقاسعلىللتفصيلجاهزانسيجاجا؟وابدورهمهم..اًللهبلادمنيالت.،لحالمهمنمعقدةشمبكةالافرالتحا-لفيوهي.3اتنتربهد

ا)شبابالافيهايقبلونلاالهجرةعلىالفائمينان،الاسرائيليةاللحاجةبيوتات،ركبوبين!صياسياقتهطديكمشروعاسرائببلببئتربط

رريةالت،الكلإ،تتحويوذاكهذاالىالجاءمحاتوتلك...(رالصع.اللغرريوالمالالاؤتصاد

اساسيةرصورةترتكزولكئها،باىالانسانيةواللعلوموالحقوقوالادابمؤسسة12الاميركيونالرأسماليونا!ترى5891عامؤي

الهلوموعلى،والرراعةوالصيدلةالطبعلى:الأخرىالكله،تءلى(رثموميم)و.البحريللنقلزيمجماتهامن،سرىاسرائيا-ة

تحليليةءن)بالوانهاالكيمياءودوائرياضياتالرواقسامففيال!بزياسنةالماسصقلصعممانعاهممنثلاثةدورجاءثم،(و/جملكس)و

النبساترراساتوعلسى(وحيويةوفيزيائيةولاعضويرةوعضورقيفيالىفو-فاتءنالت:قيبامتيازىعاالاميركيونءصلثم،.691

هـلمكلهنا،واللهدلىولوجياواالمضاخياتالارصلدو!صأوالجيولومجهوعان،ماويةالل!الموادلانتاجحيفامصانعواشلإرواالنقب

دكورا(136)6691ءاماخرجتوحم!ااعبريةااجاورمةا..ألجامعاتالا!سبمةحوالكمايبنغالاسرائيليالاقتصادفيالاجنبيةالاستثمارات

هيوما.ايضاطومماجسنيربدرجةمتخرجهن6.3والعلومفيإصالكأاعاللقطفي4الاميرسألاحتكاراتنصجمباما.دولارمليون

الجاهعيةالعليا1المعاهدمنوالتعاونلبرفدوراءها.الميدانفي!حدرو،ع!ا7عامبالمائة37الى5691سنةلمائةبا8،32منار"فعفقدوحده

لعلىومهوماومنهاللجغراؤياهومامنها.معهداءشرستةايضا،بالمائة؟7مناكتر65!االمقديرراًتبعضفبمتبالغفهي،رادتثم

وايةلنوشلاللدراساتاوللمعادناو(تالالياواللدائناو،،ءالفض(1منتداعوااللذينديرملياتالسعبعيناولئكهدابهدتذكرونوهل

اوراهداهذهوراءومن،البببولوجبماالبحثاو،القاحلة1المناطقابحاثاف!ا"جاراخع6791ءم!بفمناب9فياللقدسالىرأسمالليةلولة

دللكل3لحمةولكن،العاليةللثقافةومركزاوهحتبرامؤسسةاربعونت!توةصعرو.فشيلدآلمنفقط!!مواحد؟الاسرائيليالاقتصاد

منالىقمةدي.المستوردةالطاميةالبشريةالبضاعةهوأنماوا)ت-يجالقوميالحماسجمعهمهلترى...دولارمليون0.5أسرائ!ي!لتصرف

التعل!مهمتهمال-ستءلهميانمعهدانيبرزميئالعلاللتكوينهذاكلاللياءمراكلؤاسرائبلجمعتفقظاشهرورمعةومنذ؟وحدهالدفيجمما

الكرهـلجبلغلىالتكنيونمعهد:الكبارلماء511خلمقوللكناعانياواحصد؟فغلوااماذا...بلدا02ءنضخمااء،رأ!515؟.حضسهاخر

ورطاللعمعبداعتهق1،ول.حوبوتروفيايزمناشومعهدبحيفاقرر(انكليزيطيونيروووو)ورءموهءهـأهذاالمل-ونيراتمؤصهرمن

كنو!وجيسا،والتللعلوم"دينةالانفهو7.!اعامالصهيونيالاستعمارانظلمىالعملقرروالقد،اسرائيلفيدولارمليون01.اور-تغلال

المائتساناسا.ندتهولكنهم،الافالاررعةالتكئيونطلاب"همولليسا!تج،ريايىزانعجزومنالانهيارمنالاسرائيهـليالاقتصادينقدوا

وهـور"ةافروعجميم.الاسرائيليةلوجيااتكئولنواةانهم،واللخمسونالماليةوزصرشابهربتحاسواعلن..دولارمليون5؟7ياسنوالباللغ

؟الزراعةمبأئيةوالل!بوالكهربائبقىوالميكانببكيةالمدنية:يدرهملفياجلمناسرائيلان...ينتطءلمنرهابنوكاربعةبيعإحكومةاعرض

بقىالنووانعلومدااللبئا?وهئدسةوالادارةاصناعةواواللطيراناكبرتشركانوتريدؤيهاالوجودةالاقتصاديةالفرصالانتبيعاللبهلمء

ء؟لدبرغوكل،سسةللفيزياءايفشتاينومؤسسة،اغذاءاوتكنولوج!بااويىى.المغامرةعنليدافعواالمفامرةفيمعهاالمصاللحاصحابمنعدد

...ة*ترونيالالدنيافيالغريبةاللعجببةبالظاهرةهرأكلبعدالاسرائيليالاقتصاد

مركزالانؤ،و(391عامبداالذي:الثانيوايز"نءعهدواما..؟ا،قتصاد

حملةالايدخلهلا،ءلمماؤهاشفي"فيهالعلماسرائيلهو:ي4عاعالمي**،

وبرءوي،فقططا):ا؟3.و،وخيبرااستادا.37فهنماك،لماجسضيرامنلحلينااطل،اللعلمميةراو:الاخرىير"ازاوامنالاناطللنااذا

ل!زياءالتطببهب!"قى،1الرياضيات:التاليةالحمقولفياقسامنحترةالمكل!دايض،بدورهرلكنه،معاللبنةالاميركيعنهرغيبلا،اخروجهاسائبل

أو،اكظا(1الم-!،اشعةبلورات،الاللكترونهلمث،النوويامأئيرا،وقىالتووالارضفيالورورقيائهلاسرباءءليهايقوما)ضيالء-ورقواءداحدى

...ير:-قىا"نجراالاحياء،يةالمضوءلكيمبا،ياءلبيوفيز1،مهاتالتججدىأهـيكونلعا!اانال?،*ونيقياددكتلىالاوالىلءظاتءضذ،لمةالمت

ا،ءهـدء،غتر"9و،الذسدلآالنوىاقذفنوويمسرعاحدثالمعهدوفيالحضارياللفارقتستغلاني!جباذهاادركت.اللعربةمداسلح"ها

ءما-قىملبو!رربعيئومنفسهاء!دافيوء-محهتصميمه"مالكتروليةالعربها!قيوافلىوببشرورجةالاشالليهـوديرقىهوعاتالمجليءناللعلمي

كبمااللايفللد-حلببلجهاراضخموفيه،رقما7عمنال!انيةفيحسلبيةسبقتالتيالاولىالمس!قعمراتومع.اللعثمانيالحكمعتمةمنالخارجة

الا*"تء-راداقاء"انما؟كلههذااقامالذيمنولكن،العا!مفيالجاءمة:تظهـرخاصعنومنمست!صمرةثمةكانا-ريطانياا،ز"داب

.وللعل.الاسننيرادهداوراءنبيةالاجوا(،ل-قىاللعلمص"-ونةوالملبشرياتلفي:احرىجامعأتثلاثظهـرت4891وب!د1791لسةاغتررقى

فيهاوجدالابحاقيكأسواكنو،والكمالعددليسهذاكلمنالاهمسئةح!فافيثم،52!اى-ةة(!انتا"،ت)بارا،بلانوفيابيب

*-نلأللبو/1انهـم!ولووالمعاهد،تالجامعتلكعاماء.العلمميسهطالوالتعليملسيجوقؤافالاميركيالجامعيلمنهاجاعلىكلهات-رة6491

منجؤءاالبوماصم!تالننيتهـمنظرياانالا،التكوينفياسرابلتثبيتمحاولةهيابىامعاتهدهميالافاءنقطة...الي!ودياللعالي

هـلفيورر"مه.هااسراز-لاسهمت!لانما:العاثيالطميالتراثوجودولمل.الارضفيجنورهضرب،ؤروطجنفياءجمهودياوجودا

:الرياضياتفياخرىلئظرياتونطوبر،تىنظرياتثمة..مكانكانربمال4الملببونونصفنسمةمليونيفيعاديامراربرعجامعات

وحلالتطبيقببهوالرياضة(الرياضيوالمنطقلاحتمالواالتحلإلفي)تجعلوروجوبوتابيبتلفيا!ري!ةالمجامعةفروعوجودايف"عاديا
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تجدهالاقد،هامةاخرىذريةتجهيز)اتاسرائيلوتملك:!ناليامرنيئ..منذالمعلقةاورمائلوهي-المحيطاتديواللجزرالمدمشاكل

اجهزةمنوعددويةنومسرعاتخمسمنها،عديدةيةاًورودولوتؤءن،الثقيلالماءاستخرأج،النوويةالحلقةاسةدر)اللفيزياءوفي

الالكترونيةالنظالري!والميكروسكوباتوالتشيروالتحليلالنظائر،فصلفيكمعدلتستعملوهي.كلهالعالمحاجةءنبالمائة59اسرافيلا

..ارنترونوموللداتالنوويالاشعاعوكشفوقياسرصدواجهزةعمليات،الللامتجانترالقياس)اللكيميماءوفي،4النوورالتفاءللات

وتهيئةاللطائرالبحرمياهتحيئالاسرائيلبماللذرياللعملمشاريعورينوالركبات،الاولليفيش.نجمع،الذريالهدروجين،الايرونيالتب!ادل

العربرةواديعبراخرىقناةومتح..الكهربائيةاللطاقةوانناجالمشعةالبيولوجياوفي(والناياوناللبلاستيكايالشجمعوارحاث،الكربونية

..السويسقناةيلغيالصماءالغددعلاجفبمالانشولليناستخدامحولهامةابحاثالتجريبية

سلاحااللعاللمفياضحتالتيالقنبلةهذه...اللذريةواللقنبلةوهصادرهسااللطاقةفيوغيرها..السرفانوحولازدمفقروحول

الى:اثمةالثالنقطةاالىبالتداعيتنقلناحربيهوممااكئرسبهـيااللفضاءابرحاثوفيالتعدينوفي،وك!باءوهواءشمسمن(المختلفة

فيفسعطيناللصهيوفيكأكانتجداومبكرة.لاسرائيلالعسلريالتكوين.الاحصاء.ينتهيشتئ..وغيرهاوغيرهاالكونيةالاشعةوذبيةوالجل

كانلأالا!لىالعالميةاللحربفي.اللبندقيةوتحملالكاكياللونتلبسشكادلااللتياللعلميةالدوليةالمؤتمراتفيالنظرياتهذهوتعرض

،الحلفاءبجانبعسكربكأفرقةيؤللفونلمتوشاراشكولوغوريونبن.55.ءقدحواني61!وه91ءهبينقيما.منهلواحدءنتغيبسرائيلا

هـدودوضعتحاولررمكريةفرقةكانتمباشرةالحربتلكبعدثملولاياتاسوىيسبقهاللم،منهابالمانة88فيشاركتعلميمؤتمر

ثم،ترومبلدوربيريتيقودهاوفلسطينسوريةبينالليهوديةالدولةبالمائة5،86بريطانيااما.،نهبالم،!حضورهانسبةكانتالتيالمتحدة

الىاليالماخالى،هالساعيرالىالليلوحداتفمنالفرقتعددتيهعنيوهذا.ائيلاسرابعدفجاءتبالمائة81وؤرزر-،بالمائة81والماني،

الاستيطانعمليةنموان...واللهاغانالئومبمتزفايالارءونوالىشترنوحلقةومؤتمراندوة2،48فياللعلميصوتهااذناسمعتالصرائيلان

ءس!*رية،حركةمنمقابلنموباللضرورةرافقضهاقدالارضكبموالانزراعكلففي،المؤتمراتللديهاتستغلانتنسولم...ودورةواجتماعا

ادمغة.الرراعيالمستوطنبناءعنلللانفصامقابلغيروجودهاكاناخرمن.جديدلاجتماعاسرائيلالىتصلجديدةعلميةجماعةيوم

واله!ومالدفاعالىالعسكريةبالقوىتردللمالصهيونيالتخظيطرارطةباتذرا!6!اععاماواخرعقدالذيذللك،الطبيةمؤتمراتها

تصهران،ايرضاالدمجعمليةفيتسهـمانلهاتريدكانتانها.فقطاللطبيا؟تمراوووو،الذريةاللطاقةومؤسسةالاشعةوجمعيةالاطباء

اخوةتخلقان.الواحدةالعسكريةالبوتقةفيالببهوديم!الشتاتالاشعاء-،تاست!خدامقيهودرسوا،النوويالمطبالثانيالاسرائيلكبما

تزيدالتيالليهوديةالاجناسغربةيلغيموحداقومياعنصرا،السلاح،العمراللقصيرةالمشعةالهـنظائرواستعمال،الاوراممعاللجةفيالمؤينة

؟عمارالاستثبتاننغسهالوقتفيتريدوكانت.اوربعينعلىنفسهالحزينحزيرانوفي.الغذائيالتحويلدوراتفيالاشعاعوالر

وحدهاهبموالدفاعوالتقشفلجنديةاروح.الارضفياليهودكطموضوعحولالرائيلفيتدريبدورةفيدولة27منوفودكانت67

وبينهابينهوتقيم،اللغريبةالارضفيالغريبالليهوديتزرعالتيفيواللخلايالدمويةاالوسائلدراسةتضمنتالاشعاعيةالبيولوجيا

اشبه.الوطنلصلةموازيةءعلةوالامتلاكالغصبوللذةبالدفاعالدثرةهذهسبقوقد0.اللجسمفيالا"معاعيحدثهاللذيالتلففحص

ظهرتهنامن،فيهاالاجدادمنجنوروجودت!دلوقد.بهاشيءوالبناءاللطاقةالعالليةفيزياءحولدولة22ميهاشتركتاذارفيهؤتمر

وظهرت،الثكن!اتيشبهاللذيالرراعياللقطاعوظهرالمستعمراتوالوياتوالميزناتالالكتروناتتفا*تددسمابينفيهودرسالنووي

الن،حالوت!ؤويبالمحراثالمدفعتتمترالتياللعسكريةالثكناتتموزفيتدريبيةدورةبعدهوجاءت..وعلميانظريااللذريةالنوىمع

مالعقدشةواللعلموالاقتصادالسياسةمطاهركلوبرغم،واللجدناعوالحكومةالاطلسيحلفباشرافالجسيماتفيزياءفيالتقدمحول

فيتجدلااليهوديةالعنصرية.اسرائيلفيالسيدةهياللعسكريئباسمصقليةفياللدورةهذهوايزمنمعهدعقدلقد،بلىالايطالية

السبيلفيهاتجدولكن،فقطاللذلليللماضيهاانتقاماالعقليةهذهتتصورونانكمهاهناواحسب.الحربظروفبسبب0..اسرائييل

قداسرائيلفياللحالليينسيينالسياكلاولليس.للبقاءالوحيد.اقحمه..اندوناسرائيلفيللذرةاموضوعحولاحومثماحوماني

اخرجالذيهوالهمجبمالارهاباوليس؟الاوللىالعصاباتفبمتربوااشهرثلائةبعد:النهايةالىالاهمابقاء4واكنمنهبالهـربهووما

الىمتقرللظهـورامجاللاسرائيلفنركانسانمليونوضحاهالليلةبيناللذريةالطاقةمؤهمةكانت4891سنةاسرائيلقياممنباللضبط

اولليس؟الحمراللهنودطردطريقةعلى،البشرمنخاليةارضعلىاللدفاع...وزارةاشرافتحتنشاطهاوبدأت،وجدتقدالاسرائيلية

لدولة:التلكالواورعةالارضيةاللقاعدةق!مواالل!ينهمالع!صمكريون:كانالميدانهذافيسنةعشرينحصاد

والسياسةالمالجهودحاولتمااضعافسبعةنسهرفيمجانااعطوهاثلاث،دولارملببون362كاليفهابلغتيةدرمفاعلاتاربعا:اولا

اخبواالهةوليمستاو؟سنةخمسمينفيتأخدهانوالاقتصادواللعقيدةريشونمفاعل:وهيالجنوبفيوالرابع،اسرائيلوسطفيمنها

؟6791و56و8،سنةفياللصهيونيةانضصاراتحققتالتيهبمىانت!سوريكناحالومفاءل91ع6اخر1بنا؟هانت!ىالذبممالوسيون

الحزبيةلسيطرةاربل،اللصهيونيةمخططو،الامرقادة،الساسةالمفاعلاتوهذه،6791انتهىاللذيروبينالنبيومفاكل5891تاممي

نواة))؟أقواللهـممنالامثاللكماضربا.بذللكالانالقناعةعلىكا!متهـيئةهيمهـصهاان.احربيةااللناحيةمناللتثنبداتلليستالثلالة

قالكذللك"الاولىالارهابيةاللحركةفيكانانمااليهوديةالقو!ية،الاخطرابعالرل!لمفاكلالللازمةاللعلميةوالاجهزةو)الفنيينالخبراء

حربذللكديبمااسرائيلانتصارات".المتصهينسايركسكريسننوفر9591عامفيانتهىالري.السبعبئرشرقجنوبفيديمونامفاكل

كذلك0..(البالماخكائب)روحاًلىبالكثيرتدينانما،الستةالايامطاقاتمجموع....691افتضحانبعدالابهاسرائيلتعترفوللم

قوةعلىيتوقفلامورافياللبت".الاركانرئيسبارليفحاييمقالتأسيسهاعلىعملتوؤ!،حراريواطمليون237المفا!لاتهذه

عادتما.عوريونبنقالكذلك"ائرسميةاللقراراتعلىلااللسلاح،الواسعاطارهافيفاخذتهاميركااعادتثم،فرفساتتتهاثم.امبيركا

اذاسيمالا،تبريرالىبحاجةاسرائيلدياللعسكربةالروحاوللية.الشاملمةوعن!يتها

اًلخارجيةالاموالوكالتوالوشافيزمالكيبوتيزمفيالقوىفائضكانوحدهس،اسرائيلاخذت،الاميركيالسلاماجلمنالذدةبرنأمج

.وسلاحرجالمناللازمالوقوبىالروحللتلكتقدم،اللذهبك!رتنهـمراكنر،البرنامجيقدورهاالتيالمشعةالنظائرشحناتمنبالملئة11فيه

51وبتجنيدسنواتلثلاثاجباريةعسكريةبخدمةلاسرائيلتسمحالطبيع!االاورانيومم!نطنا265واخذت..مجتمعةدول6حصةمن

دائماستنفارحالةفيبالجينسوبالاحتفاظ.السكانمنبالمائةالجاهزالاورانيوممنطنااممواالمقوىالاورانيوممنطن!291و

اسرائيلان...رجالوابلوالتدريباللعددوتقدم،طويلةفترات09علىحصلتكما.الخالصالبلوتونيوممنكيلوغراما.3وللتفجير

هذايكنلمواذا.الجيشفيلقوميادخلهامنبالمائة7،11تنفق.لمفاعلالهااللازمالنوويالوقودمنبالمائة
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لهعذااللدعائيةالصوليوني!ةالنظريالىبداتالانومذ...الب،د-رة0منيقدمهاالتيالأرقامهذهفيممئاءفانظر!الديكمالكثيريعنبمالرفم

الص!ونيوئيخطوهاخطوةكل،وتكريساتبريراالسوق-زلالمخظطاكثرتنفقلارالمتحدةالولايات:لندنفيالاستراتيجيةالدراساتمعهد

التنطيرياللجهد.يبتكرونمماع!لميواطارنظريةفييصوغونها!نمالى،75السوفي،تيوالاتحاد.الحربفياللقوميدخلهامنبالمائة9،8من

نطرية...والمنطقالعلملوبواللعدواناطماعهميلبسواانعلىيعينهملمائةبا7،6الماضيةقبلالسنةحتىتنفقبريطانياوكانت.فقطبالمائة

الامنلتوطيدالانتقاميةالغارةلظرية،الوقائيةالحربنظرية،الردع،بالمائةعوالمانيا،بالمائةا،عتنفقفرنسا.نسبتهااللحاجةخففتثم

حتىالرسمياسرائيلحكومةكتابفيخىسجلوها.اللداخلي،بالمائة3،2ايطالليا،بالمائة5،2و،،2بيناللشرقيةوروبااوبلدان

اكثرخطوةاليومالتظرية:النظريةتغيرتحزيرانمنذ..استقرتفيرقماعلىاسرائيلرقم.بالمائة6لافيايوكو!،بالمائة7،؟الهند

النظريةمنالسلبيالجانباعطىدويتشراسحق..وصفاقةجرأةعاءلالف6!بلغتالتياللبطالةنسبةانعرفنااذابمالاالدنيا

عامثيانيتشريئالحديثنةالازمنةبمجلةمقالفي))قولهفيالجديدةالرهاوتتركاللعماليةالطاقةمنبالمائة.1تشكلالمافياللمامخلال

دائم!ةقوالليةبحروبالاتودرهايمكنلااسرائيلسلامة)"6791وزعتللوالعسكريةاسرائيلنفقاتان.القوميالدخلفياللقاسي

اما(.تاهاقضاءاللعربيةالبلادؤوةعلىالقضاءالىاًلنهايةفي.نؤديتصلميهامربعميلةكلالاحتفاطتكاليفلكانتالارضمساحةعلى

اللعلومالسياسيةاستاذاأكسينبنياميننصيبمنفكانالايجابيالجانبالسريةعدا،المعلن!ةالارقامفيهذا.اسرائيليةلليرةاللف113الى

فيالانالزائروالاستاذالعبريرةاللجاسةفيالدستوريةوالحقوقعدىالنفقاتوزعتولو.الاجنبيةالعسكريةالمعوناتحسبانوعدا

بالنظرية،تريبيونالهيرالدفيخرجبالضبطاشهرمنذ،باريس،34يبلغفلسطينفيالواحداللفردعلىالابقاءتكاليفلكانالافراد

الفكرةهذهمثل.الاسرائيليللشعبالحيويالمدى1عنيتحدثلاانهايضاارتفعتقد-الميزانيةهذهفانذلكومع.سنويااسرائيليةليرة

ولكنهوالاستعماركيالنازيالجوظلالمنتحمللماترفضبدنجديرةميزانية.اشهرثلاثةبعدتنتهيسوفالتيالمالليةالسنةهذهفي

بنبمبينالعالميةالثرواتولوزيعاللعالميالعدلاطاهفبميتحدثالماضيةالسنةميزانيةمنبالمائة4،؟4تشكلىنتانبعد68-96

،الشعوببينوالارضالترواتتوزيعيعيدالعاللمانيقول".الانسانتنشرللم..لا..الحاليةالميزانيةمنبالمائة76،عتشكلالاناضحت

ؤطعةنأخذانسوىبعدنفعلللم.حصتنانأخذانحقظ"نوالان.8الريادةفيهظهرتاللذيم!وووفقطنشرما...اللقعليةالنفقات

اللعربحاجةعنمرتينتزيداتيالوالسةاللعربيةالارضمنصغيرة...عامينخلالبالمائة

هذهفيالطلممدى)العالميرىهذامن:متظلماقولهويضببف...اولبيةحركةضمنالاقلعلى48!اعاممنذيسيرواللجيشهذا

التبماللحجةتلك..سنةلحشرينمنذاللعربعلينايشضهاالتيالحربالهوسعمحاولةمنلمزيدا:والتوطدالسيطرةمنالمحيطمتزايدة

ضدنا،الان.ننقلبالارضلليهودتتسعلافلسطينانمنبهانرم!يهمهـ-نالمزيدالىبالمقابليدفعهوالنصرالتوسعمنوالمزيد،والنصر

مليونا!شرللخمسةتتسعتكنللملئن:بضدهاالاننحنيرمونناهميئهشأقوميبطلالىفجأةتحوللذك!ادايانكانواذا...اللقوة

...لبافيانأخذانالانسانياللحقمن...يكفيمااذنفاعطونابيربزسيمونثمة:اخرونمثلهمنفثمةاسرائيلفياللحكملاستلام

.يقولونالانكذلكاللجونجومهمبارليفوحاييمآلونوييغالرابينواسحقخاصة

*،*...الغدفياليهوديا!سياسي

ملتهـمةلعضويةاصطناعيةزرععمليةانكلهاتوكهذاحصادالتغلغلخطةعلىالاضواءببعضالقيانكستطعتهل،ىتر

يمكنهاكل.اخرىعضويةمنواللقلبالشغافبينتتوضء.كأمتولهاللبداهةعلا!ات:الففيةعلافاتهاتكشفتوهل؟الارضفياللعمقي

كل،العمليةلهذهيوفرونهالنجاحامكانمنللحديثةاالوسائلتهبهانخطة،الارضفيالامقيالانسياحخطة:الاخرىاللخطةمعوالتكامل

-اووالاكراهباللضغطيملكاو،بالدينيستثالىاوبالماليثمترىماالمتشائمالتنإؤمنيكونلقد،الاخرىلخطةاهذه؟العدوانيالتوسع

!للغىاوالمد"رةبالقوةيغنصباووبالسبسةبالمؤامرة4الييوصملتصديقادسوداءالم!اوفططردمننوعفينرفضولقد،نلاحقهاان

فانذلكومع...اريهوصلواكلهلعاماالراي!خداعبالفويهلديناابقيناهاالصهيونيةضرباتكل.ت!نينولاتبنالتيخطو!ا

مانقطةامام،المذهلالنصرهذاكلرغم،الاننفسهاتجدإسرائيل...اللوريدلحندبغتةفاجأتناخىواليقيناشكابيين

ماكل.الارضأصحاباما:اللحقيقبمحسابهاالايام"نيوماحسبتسموهالذياللعسكري-اللعلمي-الاقتصاديلتكويناهذا

اسرائشلساسة،لارضااصحاببكابوسمهددهوفانماكسبتهمناوسعالارضفياطماء،المكانالمحدودبالتكوينليس،اسرائيل

المفاوضات":كلمةحولاليومحتىالماضيحزيرانمنذيدوروناللصهيونيلهدفادامماانهبالواضح(ولليس.بكثيرالحانيواقعه

بناالارضهذهاهلاعترافنريدانناسوىتعنيلاانها."المباشرةالىسشمرةتظلسوفالحاجةفانالمنلىمنأجمعينالليهودتجميع

-لحولواانير!لمون.دحدمنقتالفلابنايقبلؤاانومنهاهنهمجزءااال!أ.ي،باستمرارالاسماعمنوالمز!د،لحيوك!االمجالمنالمزيد

منالمستحيلاناًخيراامنوالانهم،سلمعلاقةالىاللعسكريعدوانهمهذهدامتوورا؟والاستثمادالاستيطانلعملياتالارصمنالمزيد

لئل!س)1ترجمةفيرغبنتهموراء.العداءمناطارفيللدولةبقاءالهجوميةالعسكريةاللقوةتطويريلازمهاأنمناذنبدفلاقائمةاللحاجة

الارضاصحابيهـرفأنفيالاهمالرغبةتقعنهائينصرالىا!محسكريا)ت!ه!الطريقةعلى،بالمجانالارضهذهعلىالاستببلاءيضمنب*ل

وانهم...الوطنالىاخيراوصلواانهميطمئنواان.بالادض!م؟للدفاعالمحمودةالارضفي،ا)خربصمنبدلا،نجاحهاائبتت

المبائسرةالمفاو!لمتعلىالاصرارهذا...آمنونالوطنهذافياخيراحدودمنالدستورهيكلفيحتىتقنعللماسرائيلكانتاذا

..بلى..كقوةبالعربارصهيونيةقبلمنمرةلاولاعترافهوانماالهوراةفيوالنيلالفرات.حدودمنالاطملمعفيلهالميسفلانه،للها

البعيدالمدىعلىاملمنفليسالاعترافهذايكنرمانانهادركواملامسةمن31نريعنيانلاانهماقالاللذيذامنال!يممستبابوعلى

بالهائيالدولامحترافولاباللضمانةلهمالمتحدةالاممقرارلا:بالوطنالبهسةخليجيبناجمعيناللحوضيئملكيعنيانلاانهمااو؟بنالنهر

ابتلعتولوةاءبالوالعسعكريةالقوةولاباللعاصمالثلائياللبيانولايرضعهاللذياسرائيلبمصور3رلاذولست؟المسودانفيوالنيلين

كلكتوبةلانهسا5891هويةورقةرفضحينغور؟ونبن..الرحابلبئنوجنوبالاردنشرفييلفواللذي،لجماعتهرمزاحيروتحزب

عربيهومالكلالرفضموقفعنيعبركانانماالعبريةءعبالعربيةاللبقاع..اؤصىحتىاللعقبةمنتشقهبندقيةوسطفيوتمتدوسورية

العربالاالابوابجميعطرقتكانتمنذالصهيونياللعملخطوط..فيفقطاسبوعمنذظهرجديدمصورالىيضاااشيرولكني..لا

مسعوايزمنتحدثا)لمحلفاءضغوطوتحت،واحدةمرةاهملوافقدمعهيانماحدودهااللغداسرائيل:المتحدةبالولاياتصهيونيكتاب

الىالوسائلالصهيونيةزوجهت...البابأغلقثماللحسببنبنفيصلكذلفى.اللهللق!ررادولااللهمناللقدرذللك..الشمالفيتركيا

طسصعنسكانبهحظيماكل.لعربابارغامتنتهيالتيالاخرىشيءسوىسورإقىولاالاردنولاهناكاذنلينانفلا...الانمولون
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اليوماللقازمالصدامكانواذا...تذوباوتخضعأناوقرحلانؤيهاتكبررمنطقةالىإيهودايتت!ل!ين)).!وا"هوووركانزل.نفكبيرمن

هـورفيكلاووما،ضينقوميبينمريرانضالاوا)حروبةا)صهيونيةيئر!!-والغويبم)3،لاقءيا)ء"ود"مندهاللماتيال"ريرةالحءوانلت

اللعاهـ!السبقبسبب،النصراسباببعضالمصهيونيةوكان،النموهذهلابادةطنيينالوونمتخدمؤ-!وف(الافاءباولادهمال-هود

عرويمليونمائهـةتمنعانتستطيعفيالدبلأقوةمنفما،والتخطيطي،الوصيةهذه،بعدهـناصهيوقيةاا"بعتثقد"...اللحيوانلت1

"وفف،بعيداوقريربيومداتالوةوفومن،الطريقاتماممنصبالمعحسلراالاياممنيروماحسبواما...داللقوةوالارغامدةالابا

زمنمسأ)ةالاخ!رالتحليلفيلةوالمس!.للجاغهةاالفئةمنالاقوىعامير-"يهاينشتاينالىذهبحينإبزمنوا.ءجاوريناومواًطه-ق

غير.ليسىوارادةماذالكنو)):ينايننضمتافال"أظبن!د"وؤءالتيولالدثاءرؤجما4791

لجةالطو.المريرةالمريرةانها؟أخلاصا،يئطرءنيتساءلونو:وايزمنفأجاب"؟؟لليهودق)-عطبنأعطيناذاالعربءأوقفسيكون

آماممنالرغموبالزاويةفبممحهمور،ناللواقعفينحن.الطو/ا"."..أ!ه-قىأدنىلهمدسى؟ءةهم.زظنحدثالذيرناورربا!ؤلاءهممنأ)

د!اللهـة-كمصءرمصير(والئصرحتىضارنةمال:؟نالثولاطريقينلهم-كونانعلىاي!ملوالمالعرباننعترفأنالكرا"4أيجوح

دفوواءهدائمسلاممناوسلميحلمنيزعمون*ااما!الحمر؟؟اهميةادنى

ورء-طدتلا!باولكنالثانيالمصيرات1.الظلتبالطريقوو!*ونجذريتعير.4891عام.نحولتقدكلهاالي!وديرةالقفكيةان

رووم،اسرافيللانيبد؟هاولكنالمشكلةيرلنهيلاانه.البطيء4وتواا!-تطالحتحينكلهوالليهوديالهء،يونيائعملعلىدخلقدكاءل

اجلمه:منأدشئتالذيا)حقيقيهدقهاتمارس!وؤط"السيكونوحيناليهود.يمثلعلما،محتلة"*جنةارضءلىترفعنالمحهبومجمة.ا

ية.النهااذن.وهيبشريةوقوىمواردلاع"قيواا!مرببمالثرقراسثمالسيا!ومن...الدولاعترافوالارضوالاصلمتلاذالعلملهذااجةمع

فيهاتتتاجوانا...وحيداسمبيلااًلضإريالفطلالاا،،ءظلليسارهدفان1891قبلسنةخمسينيدشكلماللذيالهربيعيالوان

لىانفقيبمأو!فطيحقسلاحاهـنء!.الهوىكلبلى،القوىكل4891سنةرحديدركللم.لليهـهوداللعربمنخاليةؤررطين--عيمهو

انالمسى.ثلمعركةافيوقيمت4مكانهولهالاسلاحمنما.ءظهنتنجطياتاللعدوالحدثهـذاتجاهكلهاالعربيةالاتراتيجيةنعهجرضرورة

وهـ،،ذاتهاالصهيون!يةاثارتمااطاروفي،احسبفبمااحملاارضعاىيئومانماالليهوديالكيانانتهمورنماااللعالملان،الارضبم

!ط:،اتخرمتالمتحدةالاءمؤوجئتوحين.الابدقدمؤيهافد!م!انهاوخواءفارعة

مكاهـ4ينادااعلهاء.المفقودوحيالرالبعدالقضبةاعطاءةاولاافصابءناسنتثمفصمتهاالتيالارضتلكفيبأن8(91س!ة

وتفجيرخلقحركةجوهرهفيالدينان.اللعقيدةتجهيد.النضطلفيانمانهاباؤوجئتحين...يىألمو"نينطقثمنوبشراشعبا،با!-ها

لوجصودابجوهركل"صلخاءعةوالاسلام.الا!،مىالىونزوعاعلوالف006مشكلةحلمحاولىتهافي،مسضقيرانسانلمليونمشكلةخل!ت

بتلكالرحم!صلةلمسيحيةوا.بهالوجودهذاارتباطالعربرلميالقوميءؤسسةتقيمانمهـناحسنللغاطةعلاجمنبرجدلم،غريبانسان

انهاعلىالقضيةوضعان.واقداسبأرضديناياتصالولاالارضمنالحليباطنانوعدة"نا)خميامألافروةالنكبةءابظالى"حملاكلثة

النضاليةألاسهراتبيةفيخط،دينيةاوفوءية،سلاميةااوعربيةبالوهـنعوضضهمحيناقلقاجدان،الوه!أتانهاوجدت...المجفف

اضضالاتمييعداكولاهـ-ذايعنيالاعلى.معاوذاكهذاهي.حطيرمع،4الصهيوراستطات.اللبن"سحوقألا،ويلظنرأبوبل،خيمة

لافداسالمسيحيةتبتغي(و،عليهيجمعواحتىجميعاللمسلمينبتركهفمافلسطينفيالعرب!الشعبتلغيان.العربياسي،سياالقصور

امحفىانمااني.يبدأحتىقيهيمةلعرباالوحدةنتظارااو...انقاذا.ظلللهايسعتبينفماالمغصوبةلارضامحووان،وجودلهيبين

.أ.ز.،نا23شبرراونوقبمممافينااللداخليةاًلنيرانكلتلت!انوحبوض.النكبه2ابنمالورى،هناالا...مكمانكلفيذلكومحتالغت

لمئماهكللها.الروحالواقعفيفتقداانم!االآنحتىالسارقاكلمضه(لبه!اتبصمانتريدالضيالاخيرةالنقطةهيانماا"باشرةالمفاوضات

السمموفيمحلهاتحلعقيدة،الثورياالجهدرغم،بهايعوضانيستطع.لىس!اةاابئاءنجنوميعالآتناةختام

اللشاءلة.المحرضةاللديئاميةفيولا،والصمودقواللعم***

قضيةته-*حان.شماملفوميهملىااللقضيةلتحو:ثانيااشتباكااشدفلامعقدة،اللعربيالوجودتتناولكلإةالمثكلةان

الخوررارمادتفتضحان.قوميوجودلالماووجودقضقي،يرةثمكسبيرارفرةيجاوزقدارستهرباتتغيرمتسار!ة،واللعقابيلاملهاءومن

انما،الاخيرالواقعفياؤهايعرفان.ككلالعوبيالوجودعملىفيهاابرتصو!ست.بالنصركلؤءنولكني،رلى..والةهـبيرالتحليماعلى

ل!يست.لمطلقاالاستعمارهياللصهـ-ونيةلانالبقاءاجلمنا!صراعهبم!لىالاء!اضتبنىلاا!ش!معوبمصائران.العابرةالعرءضةالامورعلى

ابمادةعهلميةولكهها،الكارئةهذه،فقطقومي-حضاريتحدعملية.ا!ةالخااثابتةاسالاصعلىو!كنوالاز"،ت

،ءرا)يالالىمانوالاف،لاندلسافيواهلنا،الءهرال،نود...تزصف-اا!دنيا!ظتعريقةحضاريةالسسالارض2منالبقعةهذهفي

علىالطصيعيالهـد؟ونولسوف.الامثالشئئياان،الاءشلةمنامثلةفيتعرؤء،ماالروحفي4برق؟منماكلاليومالىرر-قىالاؤط!هـدمتة

بر!-ورأثها.شا؟واصورةايعلىحدةالو.الوحدةالاباديالزحفهذاوالصناعةوالحرفالهندسة*خطوظالارضزراءةالدنيااءطتالقكر.

."-!ونانيجبضاوء:اوديالكبرىارضناعلى،هنااقاومةاكألة،انيةبالوحداالايرهـ،نعلمته،ومالروحيالسموددجاتالحلىاعطتهكما

اطفاءهالمطلبوووفاذا،لابيبوالتدارهفيا)نارتكونممناغبىولليس.تموتلاأكلافةاالبقعةهذء

ارزنج.ارضفي!زنجاقة--ة?اوكوبااوفييتنامفياللديناميكيةفيءخلهشعبمنما،الارضهذهفيمبوالث

وىالقىكلتعبف-قىان.نورياشعبيامطلبالقضيةاجعل:زالثااللفرلى!مراقد.اللخطوبرغم،الخطوبعلىالث،توفياتص!ةا

،الثورةهووتنطصمهالشعبظحرير.اللوحيدالسبيلهيالشعبيةبيونالصليكرثم،لرومواالرومانجاءثم،اببونانومر،البقاعبهذه

ا)ءميقالواءيالعمل.لحظدمهوركوبها،فيهالغوغائيةالغرائزاثارةلاذبح!ا...للغربيوناالمستعمروناخيراوجاءالتناروكراغولاوكر

ا)ىبالاوهابالناسسوقلا،الة-مانةهـوكلهاللعربياللشعباطارفيالارضاهلوبقيزانواذلنومع...اشجرواواللبشرالارضذدحوا

التذمعببمكه!ماعالاجت-الافتصادياًلتحرر.يؤمنونولايعلمونلاحيثانما،اللهجومفيهيون!بةاللصالانطلاقنقطة3نانتلشنو...والارض

الفوىووصع،اًلقوهيةللهوارداللعلميالاثمحتراكيوالتنظيم،الشماملقدسيةبأقلالارضتدكفما"المقدسةالارض"كلمةمنكالت

الطريق.وحدةهو،ا)كبرىالاخطاروجهفياًلكبرى.منهملديرضا

اهـتضي!نااذن،كأنتولو.فحسبعسكرلميئاقضعيةاليست:رابعاعداءفيالابدالىعاشتجماعةاوؤوممنماانه1اثائاواعرف

وامرناامرهايليان-ءصحيحءبيرذللكيكنوان،مرغمهناوطائعين-اماانهاالتاريحفي.الثهمعوبتلكمنوب،لرءم،ودةالمخاءوبالنثمع
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ألوراءاللىوابعدت،الاساةعمقيعسونباللذينحفامهاولابالويلهكانواوما.مئهمبكثيرأوسعانها.فحسبمكر،نوال!ايسمكريون

منث*اكاهاهـتقعفيالفضيةاغرقتثم.يبينونفماالارضاصحابتنظيهمانها.منها-الاتفهاقولولا-الايسراللجزءالاكونواولن

التصفيقواشعالاللخطبفيالمقاطعلالهابالاتتذكرهافماالداخليةوالرد.اولئككلوفوقاو!عككلقبلاجتماعي-علبم-اورصادي

!طيعلاانفاالس-تتبهالاوهـجيب-تغب،لمئم.*نقلأباتهـعاللعميقالتجاوبهو،العربيالدفاع"عصرنة"هوعليهاالوحيد

دونقا؟مةلةدوضد،اللدوليالمستوى!لى،بحريةتقرفانكمول،اللدروبتمسكالتءالتكنيةمعالتجاوب،للعصرالتماريخيةالمرحلة

الاقلسعلى48!اسنةبعد-عليهاوان.المولمجمععليهاتثيراناووالدكوةالاعلامفيسواءالعالميةومع،حدودهاعمقفيالعلمومع

المقدمةفيوالنكبةالارضاصحابلليكوناستراًتيجيتهاتطوراناللذيالشا"لالتخطيطانها.الاخرىالامممشاكلمءالمشكلةربطفي

اصحاب،وبقوة،ييرزاناذنالطريقان!!تحريرحربالمعركةوكون.المعركةفيالكاملدورهعربيانسانكليعطي

المؤسسة،وفورا،ذللكقنيتشأوان،نفسهاالارضعلىالارضاللصمودفيودورهامكانهاالماديةالمربيةالقوىاعلاء:خامسا

.الدفاعاموالكلفيهاوتصبستمراربااللطهـورهذاتمولاقياالماليةالاسترانيجيةالمواقع.فيالديمغراالتكالر.الواسعةالارض:ضالوالغ

ممونانفيجب،والاستقرارالوطنهوالصهيونيةهدفكانواذاقوىكلها...اننزايدةالبشريةالخبرات،العديدةالطبيعيةالثروات

يحاوللونالذبم!بالاطمئنانالحسذلكتدميرالمباشرالدفاعيقيالتكتفيالعدواستغلها،لمصلمحه!مالليومالعربيستغلهالملئن،معطلة

قائهعماالغربةحمسابقاءالهدفيكونانيرجب.المهاجرينفياقامتهخليجوفي،(لاردنمياهفيولكم.واستباحوذبحونهب،ضدهماللغد

انها،وسيلةوبكل،لحظةكل،اشعارهم.الترابذلكوبينبينهمانشىاعلم!موعظةبعدموعطةبعدموعظةالميتالبحراملاحوفيالعقبة

الت!يهذهءلحمرةخاسرةمرحلةانها.المغامرةهذهفاشلةمغامرةوكيفلعربياالتخلفودني!ا،الاوسعالتنميةميدانالآنأخوضانما

واحدشيءوالقوةبالمالربحهيمكنماكلربرحواالآنحتى!يخوضونالمثكلةفيالوجهيناتصالكيفاحدايجهلولكن؟والخلاسعلاجها

بالوطن.الشعورهوالاطولالزمنعلىوالابالثقةالاكسبهيوكنلاالسلبياللجهـانبين!لى،الفضيةأليست؟الوجهيناتصالومدى

ابقاءهياذنالآنفالخطة.ذلن.لعرفونهم.تكفيلاالاثريةاللذكريات؟الواحدةالنقدقطعةكصفحتيوالايجلبي

ارضناعلىلهوطنلا."التهـائهاليهودي"فيقائما"المنفى"شعور.والحسابايزانفيمكانهااللعالميةللقوىنعرفان:سادسا

ود-الغربآلهةغطستهاللذيالصهيونياشيل.اللشعارهوذلكمسضوىعلىامداءااوالولاءوالممكنةوالموالليةالمعاديةالقوىن!عبان

والمقتل.عرقوبههنا،الموتض!وبالطلاسم،اللخلودبنهرالمسض!رينوا!اوحدهاليوميايششعبمنما.اقعيةوالوالوضوعيةمنواحد

تزولفلا،الساحقةالفدائي"طرقةللحاعوبافوراتنزلانيجبوهنااننا.العالمعلىشاملهجومالىالشديداللفقرولنفتقر،لنفتقر

.ابدالصهيونياغربةو!دهبالسلاحولليس.هذهالطينكرةعلى،الوتحتىمجهولون

وعإهالآحشالكاصلبيظهرولسوف،يظهرفقطذاكواذ،ذاكاذوا!ضما!ةالضوماميا.انقضىاللذبمماالماضيملامحعنذللك،الانسانيمتنع

يكونكد،اخرىروايةفييكتباللذي،نفسهادايانموشىابنةيكونانسانمنهـاكانواذا.الاولىالعالمهموماحدقضيتناتصبحان

نا،المرعبلانترابهولغريببطلهالهت!،لاطولتزابللهارابينر(هلمهذاعوانهامهما-زاويةصدوهوفيالاايضاانسانمنفمايجهلهاقضيةيتش

!"جدابعيد،نح!!ميدرفيفيال!تراتيجية(.العلياللمثلاوا!ة؟ووالمنطقللحق-صغرت

مصطفيشحرسياسةعلىتبنىانيجب،الناسفبموالدعوةالحبهجوم،للهجومل

نا.عداقةلابم!الاهمالوعدمعدوايمناللبسعدم:اللظويلالنفس

-جهزءكذللكولكنهفحسبراجبنامنجزءالليسمأسلاشاالناسيعر!

الآخرونيفهمناانعلىالتصميم.المنتمرا)غضالتكتيكمنأسهـاسي

النضالتوحيدأيضاوبعضها،المعركةبعضهوخرين71نفهمانوعلى

يثا!صدراننحنتنامهملمن.الارضعلىالمطلومةلجبهاتاكلمعوالتعاون

،اللعطوفاللعامالرأيمنالوافيالدرعهذا،مدماكبعدمدماكانبني

لناساآذانفينكونان.بهالانهائيانصراالنصريكونلااللذي

اًلطصددحمننبنيان،فحكدوفبمومناسبةسيدةوبكلباستمرارواسماعهم

.".نجعلان،تجاهجسوراًالفكريةاللعلاقاتومنصادقيالاقضالمصاللح

وسائل.،انسانكلالانسانيحقناعنيدافعوانحركلقضيةفضيتنما
اًلرطيبلاللالمهىاعصنمنانأالحقيدفيتفتفلانيمكنفهل،فانتمرالباطلاستخدمهاقد

كذبةمناكثرلليست،الدنيافيالاعلاموسائلعلىاصهيونيةاسيطرة

لنايزينهاوما،يةالنفحربنافيوسائلهممنهي.كبرىص!ءوزية

الفهارلسمعمجلداتثمانيةنعملهابمقداريكونانمابجانبناالماللموموقف.وا(كسلا)"أسالا

العالمبمالموقفهذاالىلاحوجالليومواننا.بجانبنايكونانتإىز*ن

معتاريخيا*قاتنانوعبيقماتفاوتعلىانفسهما!يهودمناللتطوف

دباساًح!مانالدثنورتضيق.الليهودهؤلاءءلاقاتونوعالناس

يؤعنون.يقومابدابالنعيدةهيما؟بعيدةاهدافانهاأوتحسبون

استراتيجيةثمة.طريقاثمةانلاعتقدالمرحليالنطاقعلىانبم

صمهادردارمئشوراتالارضوهذهالارض.نهاجمانماادصهيونيةداءتما.اللطريقلمطاللع

بها،المتصلالعرببمالوجودتلغىانتحلمولاوتلغىدامتوما،بالرات

واثبات،منهاوالانطلاق،نفسهابالارضالتشبثهوانماالدفاعفسبيل

بببروت-01ب.صهنذاللقضبةتتتالتيالعربيةالدولغلطة3عليهااللعربيالوجود

،برىهزارماربعفأورثتنا(الاقلعلى3791سنة!ذ)سنةثلائين

ويستالوكيلةصفةأخذتلف!د.تنتهيانيجبالممية!تها
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